JUORNAANKYLÄN KYLÄTIEDOTE

Ulkoilmaesitys, joten pukeudu sään mukaisesti. Puffetti väliajalla.
Taustatukena Porvoon kansalaisopisto ja Juornaankylän Nuorisoseura.
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ASKOLA RUMANKOREEKS SIIVOUSPÄIVÄ 26.4.
Askolan vapaa-aikatoimi kutsuu kaikki siistimään kyliä la 26.4. klo 10-14. Kokoontumispaikkana Juornaankylän
Nuorisoseurantalo. Kunta kustantaa osallistujille hanskat ja jätesäkit. Talkooväelle makkara- ja mehutarjoilu.
Lisätietoja: Risto Vänttinen p. 040 555 8344

KANSALAISOPISTON PALVELUT
Tervetuloa keskustelemaan Porvoon kansalaisopiston palveluista Askolan osaston johtajan Mika Pohjasen
kanssa su 27.4. klo 10 Juornaankylän Nuorisoseurantalolla. Samalla voitte seurata kesänäytelmän Sirkuspelle
Hermannin harjoitusta. Toiveita voi esittää myös Mia Jacksenille tai kansalaisopistoon ellette pääse paikalle.

KAHVAKUULAJUMPPA
Kahvakuulajumppa perjantaisin klo 19 - 20 seuratalolla. Vetäjänä Petri Laakso. Hinta 5 €/kerta.
Etu- ja liikuntasetelit käyvät. Omat kahvakuulat mukaan!

NUORISOSEURAN TOIMIHENKILÖT 2014
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri ja taloudenhoitaja
Talon vuokraaja

Mia Jacksen
Arto Laaksonen
Juha Simola
Jouko Pikkarainen

040 7087470 mia.jacksen@pp.inet.fi
0440 770109
0400 461715 juha.simola@pp.inet.fi
040 4131552

TULE MUKAAN TALKOISIIN
Kaikki ovat tervetulleita mukaan Juornaankylän nuorisoseuran toimintaan. Järjestämme erilaisia kerhoja ja
tapahtumia kyläläisten toiveiden mukaan. Seuratalo on kylän tärkeä toimintapiste, jonka ylläpito vie yhä
enemmän varoja. Siksi jokaisen pienikin apu tai työpanos meille kaikille arvokas.

KUNTOSALI
Seuratalon kuntosali on nuorisoseuran jäsenten käytettävissä päivittäin klo 21 asti lukuun ottamatta tilanteita,
jolloin talo on vuokrattu muuhun käyttöön. Kuntosalimaksu on 50 € vuodessa + jäsenmaksu 10 €. Avainpantti
20 €. Kuntosalivastaava Kai Eskolainen, puh. 0400 742646

KYLÄSIVUT
Juornaankylän kyläsivut löydät osoitteesta www.juornaankyla.fi. Kyläsivuja päivittävät Juha Simola
(juha.simola@pp.inet.fi) ja Marita Simola (marita.simola@luukku.com). Sivuille haluttu aineisto esim.
ajankohtaiset tapahtumat mieluiten sähköpostilla.

KYLÄN ILMOITUSTAULU
Kylän ilmoitustaulu on parturi-kampaamo Virpin oven vieressä. Virpi hoitaa ilmoitustaulua, joten voitte jättää
hänelle taululle tarkoitetut ilmoitukset esim. kylän tapahtumat ja kokoukset. Ilmoitustaulu on lukittu eikä
ilmoituksia saa omatoimisesti kiinnittää lasikanteen.

PAPERINKERÄYSPAIKKA EKOPISTEESSÄ
Vihreään lavaan saa laittaa vain puhdasta sanomalehtipaperia, josta saatavat tulot menevät koulun
vanhempainyhdistykselle käytettäväksi Juornaankylän koulun oppilaiden hyväksi. Kaikki muu puhdas
jätepaperi pitää laittaa vieressä olevaan keräysastiaan.
Ekopisteessä (luistinradan päädyssä) on omat säiliöt myös lasille, pahville ja kartongille, metallille ja paristoille.
Mitään seka- tai ongelmajätteitä ei kylän ekopisteeseen saa jättää.
Askolan pienjäteasema on auki perjantaisin klo 11 – 18 osoitteessa Hiidenkirnujentie 162. puh. 020 637 7042.
Jokaisen kiinteistön on itse hoidettava sekajätteensä liittymällä järjestettyyn jätehuoltoon.
Lisätietoja: 0200 70707 tai www.iuj.fi

